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1. BEVEZETÉS 
 
 

1.1. Definíció  
 
Buzgárnak1 nevezzük azt az árvízi jelenséget, amikor a mentett oldalon víz tör fel az 
altalajból, és a vízfeltörés talaj kimosódásával jár. A hidraulikus talajtörés elméletét a 
hidraulika és a talajmechanika pontosan leírja, azonban a törvényszerűségek 
ellenére olyan helyeken is kialakul buzgár, ahol az elmélet azt nem támasztja alá, 
illetve az elmélet által indokolt helyeken nem minden esetben tapasztalunk buzgárt.  
 
A buzgárképződés és a buzgáros talajtörés az árvízvédelmi gátak 
tönkremenetelének műszakilag talán a legérdekesebb és egyben a 
“leglátványosabb” módja.  
 
1.2. A buzgárok vizsgálatának fontossága  
 
Sok egymásnak nevezéktanilag2 is részben ellentmondó statisztika készült a 
buzgáros talajtörés veszélyességére, gyakoriságára. A buzgárok, a hidraulikus 
talajtörés vizsgálatának fontosságát leginkább a számok, megtörtént események 
statisztikája alapján lehet bemutatni:  

 A nagy gátakkal kapcsolatos statisztikák alapja a Nemzetközi Nagy Gátak 
Szövetségének világfelmérésein alapulnak (ICOLD 1974, 1983, 1995). Ezek 
alapján a hidraulikus talajtörés aránya a gátszakadásoknál 13 %.  

 Lényegesen több károsodás fordul elő, mint tönkremenetel. Az ICOLD (1995) 
meghatározása szerint a károsodások olyan események, melyeket azonnali javító 
intézkedésekkel megakadályoztak abban, hogy tönkremenetelhez vezessenek, 
beleértve a tározó esetleges vízleeresztését is. 

 Az ICOLD (1995) vizsgálata előtt a tönkremenetelek és károsodások 
statisztikájáról nem készült rendszeres nemzetközi értékelés. Az egyes országok 
vonatkozásában azonban léteznek külön értékelések más gátparaméterekkel és 
nomenklatúrával.  

 Brown és Gosden (2008) úgy becsülik, hogy az Egyesült Királyságban a meglévő, 
az un. Tározó Törvényben (Reservoirs Act) regisztrált mintegy 2500 gát 
vonatkozásában c.ca 1600 esetben tartanak nyilván bármely mechanizmus szerint 
bekövetkezett károsodást. Az esetek 60 %-a a belső erózióval kapcsolatban 
alakult ki, jellegzetesen évenként két súlyos eróziós eset előfordulásával 
számolhatunk. Itt kell megjegyezni, hogy a tanulmányban alkalmazott esemény 
megfogalmazás nem azonos az ICOLD terminológiával.  

 A gátszakadás tanulmányok elfogadják a figyelembe vett megnyílási helyek és 
azok szélességének megbízhatóságát, melyek történelmi adatokon (Han és tsai, 
1998; Hesselink és tsai, 2003; Alkema and Middelkoop, 2005) vagy elméleti 
feltételezéseken nyugszanak (Aureli and Mignosa 2004; Niemeyer és tsai. 2005). 
 

1. táblázat  Gátak tönkremeneteleinek és károsodásainak történeti gyakorisága 
                                                 
1 Meg kell említeni, hogy a buzgár szót, mint fogalmat angolszász nyelvterületen két kifejezés is 
helyettesíti „sandboil” és „piping”. Ugyanakkor a jelenség megítélésénél a talajmechanikai 
meghatározás „hidraulikus talajtörésként”, vagy „belső eróziókét” szerepel. Mindkét megnevezés 
elfogadható.  
2 Foster és tsai. (1998, 2000) szerint a meghágás külső erózió.  



létesítmény arány szerző 

Egyesült Államok nagygátak szakadása 16,5 % Middlebrooks (1953) 

Ausztriai nagygátak, csatorna töltések és 
árvízvédelmi gátak szakadása 

38 % Sametz (1981) 

Lengyelországi árvízvédelmi gátak károsodása - Krol (1983) 

Tagszövetségek jelentése alapján világszintű 
felmérés a nagygátak károsodásáról 
(vonatkoztatás a meghágás nélküli részre) 

13 % ICOLD (1974) 

Tagszövetségek jelentése alapján világfelmérés a 
nagy gátak szakadásáról (meghágás nélkül) 

28% ICOLD (1984) 

Holland árvízvédelmi és tengerparti gátak 
szakadásai  

1 % Baars (2006)  

Kárpát-medence árvízvédelmi gátak szakadása az 
ismert mechanizmusok arányában  

4,5 % 
Nagy (2001, 2002, 
2006) 

Zagygátak tönkremenetelének világméretű 
felmérése 

2,5 % UNEP-ICOLD (2001) 

Japán árvízvédelmi gátak szakadása 11 % Fukunari (2008) 

1800 és 1986 között épített ICOLD nagy gátak
3
 

károsodása 
46 % 

Foster és tsai. (1998, 
2000) 

Szászországi árvízvédelmi gátak a 2002. 
augusztusi árvíz ideje alatt az Elba vízgyűjtőjében 
84 gátszakadás alapján 

9,5 % 
Horlacher és tsai. 
(2005) 

 
Az 1. táblázat alapján kétségtelen tény, hogy mind nagy gátaknál, mind 
árvízvédelmi gátaknál a buzgárral, hidraulikus talajtöréssel szembeni állékonyság 
meghatározása alapvető mérnöki feladat.  

 A Bureu of Reclamation felmérése szerint, mint ahogy a 2. táblázat is mutatja, 
átlagosan 80 közül 1 gát ment tönkre, vagy mutatott belső erózió miatt kialakult 
károsodást. Körülbelül évente 10000 gát közül 4-nél lép fel károsodás, ebből 2-nél 
jön létre belső erózió.  
 

2. táblázat 1800 és 1986 között létesített nagygátak 
 tönkremeneteleinek és károsodásainak  történeti gyakorisága 

Eset Összesen Gátban 
Csatorna 

v. fal 

Belső eróziós tönkremenetel 36 19 17 

Belső eróziós károsodás 75 52 23 

Szivárgási károsodás észrevehető erózió nélkül 36 30 6 

Tönkremeneteli- és káresetek összesen 146 101 46 

Gátak populációja 11192 11192 5596 

Tönkremenetel és károsodás történeti gyakorisága 0,013 0,009 0,0082 

Tönkremenetel és károsodás az első feltöltésnél 36% 0,0032 0,003 

Tönkremenetel és károsodás az első feltöltés után 64% 0,0058 0,0052 

Évenkénti gyakoriság az első feltöltés után  2,2×10
-4

 2,0×10
-4

 

 
A drének belső eróziójának relatíve magas értéke azzal van összefüggésben, 
hogy évtizedekig rossz minőségű részlettervek készültek a drénekre. Néhány drén 
tervezése lehetővé tette, negatív pórusvíznyomás kialakulását, ami erőszakosan 
behúzta a szemcséket a drénbe.  

 Az összes belső erózió miatt kialakult tönkremenetel kb. 2/3-a és a károsodások 
kb. fele az első feltöltés alkalmával, vagy az üzemeltetés első 5 évében történik. 
Ez azt is jelenti, hogy a gátakon a jelenségek kb. fele 5 évi működés után lép fel. 
Foster és tsai. (1998, 2000) szerint csaknem az összes belső erózió miatt kialakult 

                                                 
3 Kivéve a Japánban 1930 előtt, valamint a Kínában épített gátak. 



töltés tönkremenetel maximális töltési vízszint mellett, vagy az alatt legfeljebb 1 m-
nyi vízszintnél alakult ki. A töltésalapozásában létrejött belső eróziónál a tározó 
töltési szintje nem játszik ilyen fontos szerepet. 
 

3. táblázat Földgátak tönkremeneteli statisztikája  
Kína kivételével 1970-1989 között (átvéve Foster és tsai, 1998, 2000) 

Tönkremenetel módja 
Tönkremenetel aránya a 
gátak számához 1970-79 

Tönkremenetel aránya a 
gátak számához 1980-89 

Belső erózió 0,0020 0,0016 

Meghágáshoz vezető 
szerkezeti meghibásodás 

0,0026 0,0019 

Suvadás 0,0004 0,0001 

 

 Engemoen és Redlinger (2009), Engemoen (2011) a Bureu of Reclamation 
részére 220 gátra a belső eróziós események részletes elemzését készítették el 
öntözővizet tároló gátaknál. Megállapításuk szerint a gát sikeres létesítése nem 
tudja eleve kizárni egy belső eróziós esemény kialakulását; 99 gátnál jött létre 
belső erózió, melyből csak egy esetben alakult ki tönkremenetel; 53 esetben volt 
határozott szemcseszállítás, a maradékban kiterjedt szivárgás vagy 
buzgárképződés volt megfigyelhető. A 99 esetből 9 a gáttestben, 70 a gát 
alapjában, 6 a gát melletti csatornában, 5 a folyóban vagy a mentén, és 11 a gát 
lábában vagy a drénben volt. Úgy találták, hogy belső erózió egy gát életében 
bármikor előfordulhat; mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb károsodási esemény akkor 
következett be, amikor a tározó töltöttsége viszonylag közel volt a normál-magas 
szinthez.  

 Schaefer és tsai. (2011) néhány aktuális belső eróziós esetet írtak le USACE 
(Corps of Engineers) gátaknál (Avalon, McMillan, Teton gátak és a majdnem 
átszakadt Fontenelle gát). 

 
1.3. Kutatási eredmények  
 
Az egy talajtömbre ható erőket Terzaghi (1943) határozta meg felfelé történő áramlás 
esetén (ez a jelenség van buzgárképződésnél) melyeket az 1. ábra mutat.  

 

 
1. ábra Az eredő dinamikus 
tömegerő meghatározása 
felfelé történő áramlás esetén 
(Terzaghi, 1943) 

 
Kétségtelen tény, hogy sokkal többet tudunk a buzgárokról, mint akár 30 évvel 
ezelőtt, azonban tovább kell fejlődni. Bár a nagyléptékű kutatások a 70-es évek 
végén elakadtak Magyarországon, de az elméleti és gyakorlati vizsgálatok több 
területen is folynak a világban, melyek valós problémákra keresik a választ: 

 Terzaghi és Peck (1948) azt mutatták be, hogy hátrarágódó eróziós szivárgás 
akkor kezdődik, ha a mentett oldali talaj felemelkedik, vagy legalábbis zéró 
hatékony feszültség alakulnak ki kohézió mentes talajokban a gát-, töltésláb alvízi 
oldalán. Nem vették figyelembe azokat a viszonyokat, melyek mellett a 



hátrahaladó erózió tovább fejlődve egy csatornát alakít ki, kivéve, hogy 
megállapítják, hogy átboltozódás kialakulása szükséges egy felső rétegben, vagy 
a töltésben.  

 A Terzaghi és Peck (1948) által felállított filozófia jelentősen befolyásolta a 
gáttervezés különösen az USA-ban (pl. USACE 2000, 2005, Wolff 2002). A 
tervezési módszerek arra összpontosították, hogy elkerüljék a felemelkedést 
okozó viszonyokat. Általánosan elfogadott, hogy ha hátrarágódó erózió kezdődik 
és homok buzgár alakul ki, akkor tovább fejlődik a folyamat egy csatorna 
kialakulása felé, legkésőbb ismételt árvízi terhelés mellett. 

 A Delfti és a Floridai Egyetem kísérletei azt mutatták meg, hogy ez nem 
szükségszerűen bekövetkező helyzet, az eróziós csatorna kialakulása megállhat. 
Bár az újabb kísérletek Delftben azt mutatják, hogy ha egyszer a homok buzgárok 
kialakítják azt a kritikus gradienst, melynél a folyamat nagy valószínűséggel 
tovább fejlődik és a hátrahaladó erózió tovább halad, amíg a folyó vízszintjének 
csökkenése vagy a buzgár homokkúpja által okozott ellennyomás hatására a 
gradiens le nem csökken. Ugyanezt váltja ki szabályozott körülmények között a 
buzgár körüli homokzsák töltés, ellennyomó medence építése. 

 A buzgár elleni biztonság megfogalmazásánál még jelenleg is a Bligh-Lane 
formula alkalmazását javasolják (Weijersand és Sellmeijer 1993; Calle és Weijers 
1995), melyben a geometriai adatokat talajokra jellemző szorzótényezővel 
egészítik ki (ld. 4. táblázat). A formula egyszerűsége gyors gyakorlati alkalmazást 
tesz lehetővé a gát buzgárképződéssel szembeni ellenállásának 
meghatározásához, ahol részletes talajvizsgálat nem áll rendelkezésre.  
 

4. táblázat Belső erózió együtthatója Bligh (1912) és Lane (1935) szerint. 
Talaj típus CB CL 

Nagyon finom homok vagy iszap - 8,5 

Finom homok 15 7 

Közepes homok - 6 

Durva homok 12 5 

Közepes kavics - 3,5 

Durva kavics - 3 

Görgeteg és kavics - 2,5 

Görgeteg, kavics és homok 4-6 - 

Puha agyag  - 3 

Közepesen kemény agyag - 2,0 

Kemény agyag - 1,8 

Nagyon kemény agyag - 1,6 

 

 Vorogushyn és tsai. (2009) a Bligh-Lane formula alkalmazását megbízhatóságon 
alapuló számítással egészítették ki. Meg kell jegyezni, hogy a Bligh-Lane 
módszert már az 1970-es években is rossznak tartottuk, csak a másként nem 
becsülhető műtárgyak hosszának ellenőrzésére használtuk. A véges elemes 
szivárgás számítási módszerek új utat nyitottak a méretezés terén, azonban a 
pontos matematikai eljárások csak abban az esetben adnak valósághű megoldást, 
ha megfelelő műszaki adatok állnak rendelkezésre, melyekkel a program 
feltölthető. 

 Von Thun (1996) szerint négy tényező kell ahhoz, hogy a buzgár kialakuljon:  
(1) koncentrált csurgásvíz forrása (megfelelő nyomású vízutánpótlás),  
(2) a szivárgás akadálytalan kilépése,  
(3) erodálható anyag az áramlási úton, és 
(4) az eróziós csatorna kialakulásához megfelelő átboltozódó talaj.  



 Sellmeijer és munkatársai a hollandiai Delft Hydraulics and Delft Geotechnics 
Laboratories-ban több mint 70 hátrahaladó eróziós szivárgási tesztet végeztek. Az 
elsők iszapban készültek, és a tapasztalatok de Witt és tsai (1981), Silvis (1991), 
Weijers és Sellmeijer (1993) valamint a Technical Advisory Committee (1999) 
jelentésében találhatók. A teszteket túlnyomórészt finomtól közepes homokban, 
néhány vizsgálatot közepes és durva homokban végeztek. A homok egynemű 
volt, az egyenlőtlenségi mutatója CU=1,58 – 3,53. A korai teszteket kis léptékű 
modelleken (gát talpának hossza 0,8m), a későbbieket nagyon nagy modelleken 
végezték.  

 A gát altalajában hátrarágódó eróziót modellezték Townsend és tsai (1988)a 
Floridai Egyetemen. Ezek a kísérletek megmutatják, hogy a hátrarágódó erózió 
kiindulása egy olyan mentett oldali nyílás, mely az erodáló talaj felett elhelyezkedő 
rétegben keletkezik, és továbbfejlődése inkább több kis „csövecskében”, mint egy 
nagy „csatornában” folytatódik. A csövecskék magassága jellegzetesen 4-10-
szerese a szemcseátmérőnek; ami gyakran kevesebb mint 2 mm. A kritikusnál 
kisebb nyomás esetén a csatorna továbbfejlődése abbamarad. Ha a nyomás 
növekszik, az erózió újra elindul. Kritikus nyomó magasság akkor alakul ki, ha a 
csatorna hossza kb. az áramlási járat hosszának a 30-50 %-a. Ennél kisebb 
méretű nyomásnál az eróziós csatorna nem fejlődik, stabil állapotban van. Ha a 
víznyomás a kritikus értéknél nagyobb lesz, a szivárgó csatorna felvizi irányba 
terjed és betör a folyóba. Az erózió ekkor gyorsan egy nyílt csatornává fejlődik. 
Ezekben a kísérletekben a csatorna kifejlődésének fenti aránya viszonylag 
egységes volt, amíg a hossz a teljes szivárgási járat hosszának kb. 40 %-a nem 
lett. Ekkor meggyorsult a folyamat és akár 6 métert is haladt egy óra alatt a 
legnagyobb léptékű modellkísérletben.  

 2009-ben és 2010-ben további modellkísérleteket végeztek Deltares-ben, melyek 
legnagyobbika teljes, 1:1 méretű volt. Ezekről Van Beek és tsai. (2010), Sellmeijer 
és tsai. (2012) és Van Beek és tsai. (2012) számoltak be. Van Beek és tsai (2012) 
a következőképpen pontosították a hátrarágódó eróziós folyamat leírását: 
1. fázis: Az áteresztő rétegben szivárgás alakul ki (a kísérletekben nem volt alsó vízzáró réteg). 
2. fázis: Hátrarágódó erózió kezdetén a szemcsék újrarendeződése, független szemcsemozgások 

és kis csatornácskák képződése indul el. A folyamat egyensúlyban van, mielőtt a kritikus 
hidraulikus nyomás kialakul. Ebben a szakaszban nagyon kis mennyiségű homok szállítódik, 
köbcentiméteres nagyságrendben. A hidraulikus nyomásnak kritikus értékre való 
növekedésével a homok szállítása folyamatos lesz. Számos eróziós csatorna figyelhető meg a 
kis és közepes méretű kísérletekben. A nagy méretű kísérletekben homok buzgárok alakulnak 
ki, és a kis és közepes méretű kísérletekben kráterek keletkeznek. Ez jellemző a kritikus 
nyomás eléréséig. Ebben a szakaszban alig fokozódik az áramlás. Ha a hidraulikus nyomás 
nagyobb, mint a kritikus nyomás, az erózió nem áll meg, és az erózió mértéke köbcentiméter 
per óra nagyságrendű. Az erózió nagysága növekszik a nyomás növekedésével. 

3. fázis: A csatorna kiszélesedése. Amint a csatorna eléri a vízoldalt nyomáshullám alakul ki a 
csatornában. Kisléptékű kísérletekben ez a változás a homok erőteljes, gyors erodálásához 
vezet. A közepes és nagy léptékű kísérletekben blokkok keletkeznek a csatorna főte 
helyenkénti beomlása miatt, és a szélesedés folyamata tovább halad. A szélesedő csatorna a 
vízoldaltól mentett oldal irányába fejlődik. A kimeneti nyílás felé történő áramlás és a homok 
szállítás nem növekszik jelentősen. Amikor a szélesedő csatorna csaknem eléri a felvízi oldalt, 
hirtelen megnő a homok szállítás és az áramlás.  

4. fázis: Tönkremenetel és gátszakadás. A tönkremenetel hamarosan a szélesedő fázis után 
alakul ki, de késleltetve is felléphet, ha a töltés beszakad, ezzel ideiglenesen elzárva a 
csatornákat. 

 Schmertmann (2000) a Floridai Egyetemen a hátrarágódó eróziót vizsgálta a 
talajok széles skáláján a finom homoktól, egészen durva homok - finom kavics 
keverékig. A kísérleteket több összeállításban végezték el, melyek magukba 
foglalták a Townsend és tsai. (1988) által elvégzett 18 kísérletet is. A mérések 



abban különböztek a delftitől, hogy itt egy „kezdő csatornát” alakítottak ki a 
mentett oldalon az erózió elősegítésére. A nyomáskülönbséget fokozatosan 
emelték, hogy az eróziós csatorna vízoldal irányába történő fejlődését kialakítsák. 
Az emelés addig tartott, amíg el nem érték a kritikus nyomást, amelynél az erózió 
hátrarágódik a felvíz irányába. 
A vizsgálatok zöme (32-nél a 39 közül) olyan homokkal történt, melyek 
egyenlőtlenségi mutatója CU< 3,2 volt. A maradék 7 kísérletet hiányos-
szemeloszlású, valamint jobban graduált talajon (CU ≈ 6) talajon végezték. 

Schmertmann (2000) azt állapította meg, hogy az átlagos kritikus gradiens (  pmt), 
mely felett megindul a hátrarágódó erózió, a vizsgált talajok esetében a 
következőképpen viszonyult az egyenlőtlenségi mutatóhoz (CU): 

 

  pmt = 0,05 + 0,183 (CU - 1). 
 

A delfti vizsgálatok is hasonló összefüggést találtak, bár náluk csupán kevés 
talajnál volt CU > 3. Tekintettel arra, hogy a mérések a nagyobb egyenlőtlenségi 
mutató tartományában kevés adaton alapulnak, ezért hangsúlyozni kell, hogy a 
módszert azon talajokra, melyeknél CU > 3 óvatosan lehet alkalmazni. 

 A kialakult buzgároknál az átlagos hidraulikus gradiens4 értéke rendszerint a 
Terzaghi és Peck (1948) által meghatározott megengedett érték ötödét sem éri el, 
mégis létrejön talajtörés (Nagy és tsai. 1994). Több esetben a buzgárnál 
meghatározott hidraulikus gradiens értéke alacsonyabb volt, mint 0,1 (Brandl és 
Hofmann 2006). Wan és Fell (2004, 2007) erózió szempontjából nem stabil 
talajokra azt mondták, hogy a hidraulikus gradiens számos esetben az i = 0,3 
értéket sem érte el. Nagy hézagtényezőjű talajok i = 0,3-nál esetén alacsonyabb 
hézagtényező mellett erodálhatnak. Ugyancsak a hiányos szemszerkezetű talajok 
az erózió veszélyesebbek, mint a folyamatos szemeloszlásúak.  

 Chugaev (1974) az 5. táblázatban szereplő átlagos gradiensek figyelembe vételét 
javasolta 1958-ban a finomszemcsés és kötött talajokra.  

 
5. táblázat Chugaev (1958) által javasolt átlagos gradiensek 

Talaj tipus Globális gradiens 

Finom homok 0,12 

Közepes homok 0,15 

homokos iszap 0,2 

Kavicsos homok 0,25 

Tömörített agyag 0,4 

 

 Brandl (2010) a kritikus hidraulikus gradiens értékét talaj fajtánként a 2. ábra 
szerinti értékre javasolta felvenni.  
 

                                                 
4 Annek ellenére, hogy szivárgási feladatoknál az átlagos hidraulikus gradiens meghatározásának 

nem sok értelme van, itt mégis alkalmazható a következő különleges helyzetben, mely két 
összetevőből áll: (1) arra a pillanatra számolunk átlagos gradienst, amikor a mentett oldalon a buzgár 
éppen felszakad és lecsökken az altalaj vízvezető rétegében a hidraulikus nyomás a felszakadás alatt, 
(2) a vízoldalon a kötött fedőréteg ellenállását a biztonság javára elhanyagoljuk. Ekkor a vízvezető 
rétegben a talpszélesség és a gát két oldala közötti vízszint különbség hányadosaként értelmezhetünk 
egy átlagos gradienst. Ez nagyobb, mint a igazi várható érték, az elhanyagolás miatt, azonban még 
így is csaknem mindenhol i < 0,2 értékű volt a történelmi buzgároknál.  



 
2. ábra A megengedett hidraulikus gradiens értéke különböző talajoknál  

Brandl (2010) szerint 
 

 A meglévő tapasztalat a központi vízzáró magú gátakban előforduló hátrarágódó 
erózió kialakulásával kapcsolatban az, hogy a belső erózió csupán viszonylag 
magas gradiensnél lép fel kivéve, ha a mag kohéziómentes, belül instabil, 
szuffózióra hajlamos talajból áll. Ez a tapasztalat a következő vizsgálatok alapján 
szűrhető le: 
a) Sun (1989), Marot és tsai (2007) és Bendahmane és tsai (2008) laboratóriumi 

kísérletekkel igazolták, hogy hátrarágódó erózió az erősebben kohéziós 
talajokban is előfordulhat, de olyan nagyon magas gradiens mellett, ami nem 
fordul elő gátakban vagy azok altalajában. Az Istomina (1957) által ismertetett 
tesztek azt mutatták, hogy alacsony plaszticitású, wL = 14% folyási határral 
rendelkező talajok kritikus hidraulikus gradiense nagyobb mint 10, a Proctor 
optimális víztartalomhoz közeli beépítés mellett. A vizsgálatok megmutatták, 
hogy a kritikus hidraulikus gradiens nem csak a plaszticitástól, hanem a talaj 
konzisztenciájától is függ. 

a) Bendahmane és tsai (2008) olyan kísérleteket végeztek, melyek kimutatták, 
hogy 10% kaolinból és 90% fimon homokból álló talajban hátrarágódó erózió 
90-140 gradiens között indul meg. Ha a kaolin tartalom 20 % vagy 30 %, akkor i 
< 100 alatt nem alakul ki hátrarágódó erózió.  

b) Moffat és Fannin (2011) és Moffat és tsai (2011) jelzik, hogy az általuk vizsgált 
kohéziómentes talajoknál kb. 4-es gradiensnél a legfinomabb részecskéknek 
már van egy kezdeti mozgása, ami a magasabb, kb. i = 10-30-as gradiens 
esetén, általuk vizsgált a finomabb és néhány durvább frakciójú talajnál még 
kifejezettebb. Ezek a részecskemozgások térfogat csökkenéssel járnak, amikor 
a részecskék a nem megfelelő szűrőkön keresztül erodálódnak. 

c) Marot és tsai (2007) és Bendahmane és tsai (2008) agyag talajokat, Sail és tsai 
(2011) olyan nem plasztikus, hiányos szemeloszlású talajt vizsgáltak, 
melyeknek 40 %-a volt a finom frakció. Kevés részecskemozgást tudtak 
megfigyelni i = 5 körüli gradiens mellett, nagyobb mozgást pedig a magasabb 
gradiens tartományban észleltek.  

Ezek alapján úgy tűnik, nincs megbízható módszer a jól graduált kohéziómentes 
talajban, a hátrarágódó erózió előrejelzésére.  

 Skempton és Brogan (1994) egy szegregációs buzgárt írtak le, egy erózió 
szempontjából nem stabil, kohézió mentes talajnál, ahol szintén a Terzaghi kritikus 
gradiensnél kisebb értéket határoztak meg.  



 Monnet (2008) összehasonlította a kezdődő tönkremenetel hidraulikus gradiensét 
Skempton és Brogan (1994) mérési eredményével, felhíva a figyelmet a finom 
szemcsék kedvezőtlen hidraulikai tulajdonságára.  

 Li és Fannin (2008) hidromechanikai kritériumot mutattak be a belső erózió 
szempontjából nem stabil talajokra, melynél egy α tényezővel szorozza a Terzaghi 
kritikus hidraulikus gradiensét. Az α tényező a finom talajszemcsék mobilitásától 
függ:  

α = 3,85 (d’85/O50)-0,616 ,  
 

ahol d’85 a talaj d85–nél finomabb frakciórésze, O50 pedig a durva frakció hatékony 
mérete. Moffat és Fannin (2011) tovább fejlesztették ezt a koncepciót tesztadatok 
alapján.  

 Marot és tsai (2012) centrifuga modellel vizsgálták a szuffózió kialakulását.  

 Nagase, M., Nakajima, H., Ijima, Y. (1987) diszkrét szemcsék tranziens jelenségét 
vizsgálták az árvízi jelenségek elméleti alátámasztására. Röntgen felvételekkel 
mutatták be a buzgáros talajtörés folyamatát.  

 Nagase (1993) valamint Nagase és Mamiya (1994) 3D véges differenciák 
modellvizsgálattal a hidraulikus gradiens eloszlását mutatták be buzgár 
kialakulásánál, meghatározva a kritikus sebesség értékét, amikor a szemcsék 
elmozdulnak.  

 A belső eróziónál a tönkremeneteli valószínűséget elsősorban az eseményfa és a 
történelmi események feldolgozása alapján közelítik (Bureu of Reclamation 1997). 

 Fell és tsai (2008) leírták, hogy belső stabilitásvesztés lehet hiányos 
szemeloszlású talajoknál, ahol a görbében a finom szemcsék hosszú, lapos 
eloszlással futnak ki. Ilyen helyeken szuffózió fordulhat elő.  

 Sellmeijer (1988), Sellmeijer és Koenders (1991), Koenders és Sellmeijer (1992) 
matematikai modellt fejlesztettek ki a hátrarágódó erózióra, mely a Delft 
Laboratories-ben az 1980-as években végzett kísérleteken alapult. Ezt a modellt a 
delfti tesztek eredményei alapján finomították majd Van Beek és tsai (2010) és 
Sellmeijer és tsai (2012) ismertették. A kritikus gradienst három tényező 
szorzataként értelmezik: ellenállási faktor, skála faktor és geometriai faktor. A 
korrekciós tényező pontosítás - többváltozós megközelítést alkalmazva - 38 
kisméretű modell vizsgálati eredménye által vált lehetővé. Így lehetett 
meghatározni a kritikus gradiens pontosított egyenletét hátrarágódó erózió esetén 
12 tényező figyelembe vételével.  

 Sills és Vroman (2007), Wolff (2002) valamint Glynn és Kusmaul (2004) 
beszámoltak arról, hogy léteznek a gátaknál olyan esetek, ahol alacsony átlagos 
gradiens mellett (alacsony folyóvízállás) is előfordul buzgár aktivitás.  

 Glynn és Kusmaul (2004) bemutatták, hogy az 1995-ös árvíznél nagyobb 
homokbuzgár aktivitás volt, annak ellenére, hogy a folyó vízállása alacsonyabb 
volt. Nem világos, hogy ez miért volt így, de kapcsolatban lehet az árvíz 
tartósságával és azzal az idővel, ami szivárgó hálózat kialakulásához szükséges. 

 USACE (1956) és Wolff (2002)szerint a helyi geológiai viszonyoknak nagy 
befolyása van a homokbuzgárok kialakulására. Buzgárok nagyobb 
valószínűséggel alakulnak ki ott, ahol pontszerűen lecsökken a szivárgással 
szembeni ellenállás, vagy más a környezettől eltérő kedvezőtlenebb feltételek 
vannak az altalajban.  

 Az utólagos vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy néhány glaciális talaj, melyet 
vízzáró magba építettek az utóbbi évtizedekben Svédországban, ellenáll az 
eróziónak. A svéd szakirodalom meglehetősen széles körben foglalkozik a 



glaciális till5 szerepével (egy gát koronájának beszakadása után), ugyanis ez a 
talaj a svéd nagygátak vízzáró magjának kedvelt alkotója. Erózió ellenálló 
képességének vizsgálatával több kutató is részletesen foglalkozott: Foster és tsai 
(2000), Ravaska (1997), Norstedt és Nilsson (1997) valamint Sherard (1979). 

 Fell és tsai (2005) a könyvükben szereplő vizsgálatokkal összhangban 
megállapították, hogy a gátaknál a hidraulikus talajtörés mérnöki 
meghatározásánál négy körülménynek kell meglennie, hogy buzgár 
kialakulhasson:  
1) szivárgási hálózat melyet víznyomás hoz létre;  
2) erodálható anyag a szivárgási hálózatban;  
3) nem védett kijárat, ahol az erodálható anyag el tud szökni, és  
4) egy olyan fedőréteg, melyben boltozati hatás kialakulhat.  

 Föld és kőszórás gátak központi magjánál három folyamat idukálhatja belső erózió 
megjelenését (Fell és tsai 2005): hátrarágódó erózió, koncentrált csurgás és 
szuffózió. Hátrarágódó erózió kialakulhat, ha a kilépési helyen nincs ellenállás. 
Koncentrált csurgás kialakulhat repedések mentén, vagy ha egy gyenge zóna, 
mely a víz forrásától a kilépési pontig terjed. Az erózió folyamatosan követheti a 
falakat, ahol az eróziós lyuk intenzívebbé teheti a koncentrált csurgást. A szuffózió 
egy olyan folyamat, amikor egy rétegből a finom szemcsék átmosódnak egy másik 
réteg durva szemcséi közé. Ez megelőzhető, ha jól graduált a talaj és megfelelő a 
tömörítése, vagyis ha megfelelően kis hézagok állnak rendelkezésre a bemosódó 
szemcsék fogadására.  

 A kontakt erózióval szembeni ellenállás becslésére szolgáló módszerek 
megállapítják, hogy a kialakulásához két feltétel szükséges: 
1. Geometriai feltétel: a durva réteg hézagainak elég nagyoknak kell lenni, hogy 

a szemcsék áthaladhassanak. Néhány szerző új elméleteket állított fel a 
kontakt erózió speciális viszonylatában, de a klasszikus szűrő ismérvei is 
használhatók (ICOLD 1994). 

2. Hidraulikai feltétel: az áramlási sebességnek elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy leválassza a részecskéket és hogy szállítsa azokat. 

Ha mindkét feltétel teljesül, valószínűsíthető a kontakt erózió bekövetkezése. 
Brauns (1985), de Graauw és tsai (1983), Wörman és tsai (1992), Den Adel és 
tsai (1994), Guidoux és tsai (2010) a kontakt eróziót vizsgálva kísérleti 
eredmények alapján képleteket állítottak fel a hidraulikus viszonyokra, mely 
magába foglalta a részecske leválasztását és a részecskék szállítását. A szerzők 
megjegyzik, hogy a geometriai határeset közelében, növekszik az eróziót elindító 
hidraulikus gradiens. Megemlítették, hogy egy vegyes viselkedésű zónában a 
kontakt erózió kiváltásához szükséges hidraulikus nyomás nagyobb, mint az 
egyszerű hidraulikus hatástartományban. Ezek a szerzők azt találták, hogy ha a 
D15/d85 arány kisebb, a hidraulikus terheléstől függetlenül van geometriai filtráció, 
így kontakt erózió nem jöhet létre. Ha a D15/d85 arány nagyobb, mint az ötödik 
oszlopban, akkor a hidraulikus nyomás szabályozza az eróziót, nincs jelen 
filtrációs hatás. E két határeset között mind a geometriai, mind a hidraulikai 
tényezők befolyásolják az eróziót. 
 

6. táblázat A geometriai és hidraulikai hatások a kontakt eróziónál. 

 ->->->  Graduáltság mértéke D15/d85>->-> 

Brauns (1985) G e o m e t r i a i  v i s z o n y o k
 

7,5 G e o m e t r i a i  é s  h i d r a u l i k a i  v i s z o n y o k
 

25 H i d r a u l i k a i  v i s z o n y o k
 

                                                 
5 Ez egy moréna anyaghoz hasonló keverék talaj, melynek fő alkotó része az iszap, de akár 

görgetegnél nagyobb szemcsék is „úszhatnak” az iszapban.  



talaj n=0,4  

Wörman (1992) 
talaj D15=0,88 DH 

 14,6 

Den Adel (1994) 
talaj d85=d50/0,9 

8,1 11,7 

 

 Buzgár előfordulhat töltésben is, sőt a töltés alapozási síkján is, ugyanis definíciója 
nem helyhez kötött6. A víz megtalálja a legkisebb ellenállást, így lehetséges, hogy 
a buzgár csatornája a töltésből megy az altalajba, vagy ennek ellentéteként az 
altalajból a töltésbe. Ugyanakkor belső erózió kialakulhat vízzáró magban, de 
kialakulását segítik a töltésrepedések, vagy tömörítési hiányosságok. Ez alapján 
részletes keresztmetszeti ábrák készíthetők a buzgár csatornájának lehetséges 
helyéről, amit Fell és tsai (2005), Skoglund és Solvik (1995) meg is tettek. 

 A történelmi adatok összesítése alapján a belső erózióhoz köthető károsodások 
valamivel több, mint fele a töltésben játszódott le, ugyanakkor a Bureu of 
Reclamation nagy gátjainál az események 2/3-a az altalajban volt, köszönhető ez 
annak, hogy a Reclamation széles, jól tömörített és zónás gátakat épít. 
Alacsonyabb gradiens, kisebb vízsebesség alakul ki, ezzel kisebb esélyt adnak a 
belső erózió kialakulásának.  

 A belső erózió részarányának történelmi adatok alapján történő becsléséhez szét 
kell választani a károsodást a tönkremeneteltől. A számításhoz a gát 
működésének tartamát kell figyelembe véve. A teljes gát-év érték meghatározásra 
került a Bureu of Reclamation közel 220 nagy gátjára a 2010 év figyelembe 
vételével. Feltételezve, hogy a gátak évszakonkénti feltöltési ciklus alapján 
működtek (ami teljesen elfogadott), a gát-év becslése közel 13000-re adódott. Ezt 
az értéket használja a 7. táblázat az erózió alapadataként.  

 
7. táblázat Történelmi eseményekből képzett  

károsodási hányada a belső eróziónak Bureu of Reclamation gátaknál 

 Károsodás és 
szakadásszemcse 

kimosódással 

Minden károsodás 
és szakadás 

Csak töltés 2x10
-4

 5x10
-4

 

Csak alapozás 2x10
-3

 5x10
-3

 

Töltésből alapozásba  2x10
-4

 5x10
-4

 

Műtárgy mellett 4x10
-3

 4x10
-4

 

Drénbe 8x10
-4

 8x10
-4

 

Összesen 4x10
-3

 8x10
-3

 

 

A fentiekkel párhuzamosan jelentős ütemben fejlődik a nemzetközi tapasztalat, a 
számítógépi modellezés, a diszkrét szemcsék tranziens jelenségének vizsgálata, az 
árvízi jelenségek elméleti alátámasztása és a kockázatszámítás módszere a belső 
erózióra.  
 
A legnagyobb kimosható szemcsemérettel foglalkozott cikkében Wan és Fell (2004). 
Meghatározták, hogy a talaj melyik frakciója erodálódik. Megállapításuk szerint 
praktikusan a szemeloszlási görbe inflexiós pontja alatti finom frakció erodálódik, A 
hiányos szemszerkezetű görbék erózió veszélyesek.  
 

1.4. Erodálható talajok 

                                                 
6 Csak a magyar nomenklatúrában szerepel olyan, hogy valódi buzgár az altalajon keresztül alakul ki.  



 
Az erózió kialakulásának lehetősége kulcsszempont a tervezésnél minden esetben, 
ha a gát magja, vagy az altalaj erózióra való hajlamot mutat. Az erózió valószínűsége 
erodálódó talajoknál sokkal magasabb. Sherard (1953) publikálta az erózióval 
szembeni ellenállás osztályozását, mely még jelenleg is használható az erózió 
előfordulás megközelítésénél (8. táblázat). Ebben a táblázatban a plaszticitás 
kulcsszerepet játszik.  
 

8. táblázat Talajok erózióval szembeni ellenállása (Sherard, 1953) 

(1) kategória 
Hidraulikus talajtöréssel szemben 
nagy ellenállás 

Plasztikus agyag (IP>15), jól tömörített.  

Plasztikus agyag (IP>15), gyengén  tömörített. 

(2) kategória  
Hidraulikus talajtöréssel szemben 
közepes ellenállás 
 

Jól graduált anyag agyag tartalommal 
(6<IP<15), jól tömörített. 

Jól graduált anyag agyag tartalommal 
(6<IP<15), gyengén  tömörített. 

Jól graduált, kohézió mentes anyag (IP<6), jól 
tömörített. 

(3) kategória  
Hidraulikus talajtöréssel szemben 
kis ellenállás 
 

Jól graduált, kohézió mentes anyag (IP<6), 
gyengén  tömörített. 

Nagyon egyszemcsés, finom kohézió mentes 
homok (IP<6), jól tömörített.  

Nagyon egyszemcsés, finom kohézió mentes 
homok (IP<6), gyengén  tömörített. 

 

Az Aussois Workshop (Fell és Fry, 2007) résztvevői megállapították, hogy olyan 
gradienseknél, ahol a gátban vagy annak altalajában hátrarágódó erózió fordulhat 
elő, valószínűleg olyan talajokhoz köthető, melyeknek csekély a plaszticitása.  
 
Fell és tsai (2008) a rendelkezésre álló adatok, valamint Wan és Fell (2004, 2007, 
2008) belső instabilitásra végzett kísérleteiknél a tapasztalatok alapján azt a 
következtetést vonták le, hogy azok a talajok, melyek plaszticitási indexe IP > 7 nem 
tekinthetők hátrarágódó erózióra veszélyeztetettnek a gátakban az azok altalajában 
tapasztalt gradiensnél. 
 
Napjainkban az eróziós károkkal kapcsolatos felmérésben 87 %-ra becsülték a belső 
erózió szerepét a Bureu of Reclamation gátjainál (Engemoen, 2011). A károknak 
csak a 13 %-a származott olyan gáttól, ahol a plaszticitás nagyobb volt, mint 6 vagy 
7.7 
 

                                                 
7A diszperzív talajok nem szerepelnek ebben a felmérésben, de sokkal erodálhatóbbak lehetnek. 
Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a két egymástól minden szempontból független talajt és 
jelenséget! A diszperzív talajok kifejezetten agyag plaszticitásuak, és a TDS (total dissolved solids) 
nagyobb, mint 1,0 meq/l, azon belül a Na

+
 tartalom meghaladja az 50 %-ot. A diszperzív talajok 

legjobb azonosítása tűszúrás vizsgálattal történik. Egyes talajok átmeneti diszperzitással 
rendelkeznek. A gyakorlat azt mutatta, hogy a diszperzív agyagokban a tönkremenetel az első 
tározófeltöltés alatt megy végbe (Sherard, 1979).  



 
 

1. kép Egy külföldi példa, a fénykép alapján úgy tűnik, semmilyen árvízvédekezés nem volt, így meg is 
nőtt szép nagyra a buzgár. Ez a sok talaj hiányzik majd valahonnan.   

 
Mattsson és tsai (2008) szerint erózióra a relatíve egyszemcsés durva iszap és a 
finom homok a legérzékenyebb. Hasonló megállapításra jutottak glaciális iszapok 
(till) vizsgálatával kapcsolatban Foster és tsai. (2000), Ravaska (1997), Norstedt és 
Nilsson (1997).   
 

Ugyancsak a szemeloszlással kapcsolatos Srbulov (1988) megállapítása, mely 
szerint bizonyos kohéziós talajok (mint az agyag) ellenállóak az erózióval szemben, 
egészen addig, amíg a kémiai kötéseiket össze nem roncsolják. 
 

 

1.5. Mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem a buzgárokról? 
 
Inkább kevesebbet tudunk, mint többet! 
 
A buzgárképződés folyamata, a talajtörést kiváltó belső és külső tényezők még 
napjainkban sem elég ismertek. Továbbra sem tudjuk paraméterbe foglalni a 
buzgárképződés kritériumait, nem tudjuk egyértelműen előre meghatározni azt, hogy 
hol és milyen vízállásnál kell katasztrófára számítanunk, és a növekvő árvízi vízállások 
mellett a hagyományos megoldásokon (szivárgási úthossz növelésén, szabályozott 
vízkivezetésen és vízzárófal alkalmazásán) kívül nincs más javaslatunk a megelőzésre. 
Azonban jelen vizsgálatsorozat is közelebb visz a buzgár szemeloszlási kritériumának 
megértéséhez, a buzgáros talajtörés folyamatának megismeréséhez.  
 
Korábban a buzgár elleni védekezés kapott nagyobb hangsúlyt, felhívva a figyelmet 
néhány, az árvízvédekezés szempontjából fontos kérdésre, a jelenség egyes 
részleteinek figyelembe vételére. A kialakult buzgároknál az átlagos hidraulikus 



gradiens8 értéke rendszerint a megengedett érték ötödét sem éri el, mégis kialakul 
talajtörés. Idáig kevés figyelmet kapott a buzgárból kimosott talaj vizsgálata.  
 
Továbbra is kérdés, hogy a buzgár kialakulásánál egy réteg kerül kimosásra, vagy 
csak valamilyen frakció egy rétegből. Ugyanakkor a Tiszasasi buzgár is több kérdést 
felvetett, melyek új jelenség kialakulását is javasolják figyelembe venni. Jelentős 
ütemben fejlődik a nemzetközi tapasztalat, a modellezés és az elméleti megközelítés 
pontosítása, amire szintén jó lenne nagyobb figyelmet fordítani.  
 
Mindamellett, hogy bátran, nagy biztonsággal árvízvédekezünk buzgár ellen, nem árt 
ha látjuk, hogy elméleti tudásunk a buzgárokkal kapcsolatban hiányos, több ország is 
állva hagyott minket (üzenem a döntéshozóknak). Kevés ismerettel rendelkezünk 
arról, hogy:  

 milyen kiváltó geológiai körülmények voltak az egyes történelmi buzgároknál, 
melyek ezeknél az általánosítható megközelíthetőségek,   

 milyen rétegzettség (egy-, két- vagy háromrétegű altalaj) volt az egyes 
buzgároknál, és milyen tapasztalatok szűrhetők le ezek alapján,  

 az egyes talajokhoz milyen valós határgradiensek tartoznak, ugyanis a korábban 
Terzaghi és Peck (1948) által pusztán statikai alapon javasolt, és a klasszikus 
talajmechanikában alkalmazott ikrit = 0,8 – 1,0 nem a gyakorlati tapasztalatok 
alapján nem pontos,  

 milyen rétegekből milyen talajok mosódnak ki, ebben segítene eligazodni a 
helyben lévő és a kimosódott talajok szemeloszlásának vizsgálata,  

 hogyan lehetne térképezni (helyszínrajzilag felmérni) a későbbiekben a növekvő 
árvízszintek hatására buzgár veszélyes területeket,   

 réteg mosódik ki, vagy szuffózió játszódik le, ugyanaz a folyamat van-e buzgár 
kezdeti kitörésekor illetve a gátszakadás bekövetkeztekor?  

 
A fentiek alapján milyen méretezési eljárások határozhatók meg, hogyan tudjuk 
értelmezni a buzgár elleni biztonságot, az altalaj hidraulikus talajtörés három 
egymástól is függő feltétele (ld. 2. fejezet) hogyan kapcsolható egymáshoz?  
 
Ezek tisztázásában segít eligazodni bizonyos területek megoldásával jelen tézisfüzet. 
Ha nem is old meg minden kérdést, úgy gondolom, hogy az előrelépés iránya és a 
további vizsgálatok kijelölése egyértelmű. Érdekeltségi alapot kellene találni a buzgár 
kutatásokhoz!  
 

                                                 
8
 A szivárgási feladatoknál az átlagos hidraulikus gradiens meghatározásának nem sok értelme van, itt 

mégis alkalmazható a következő különleges helyzetben, mely két összetevőből áll: (1) arra a pillanatra 
számolunk átlagos gradienst, amikor a mentett oldalon a buzgár éppen felszakad és lecsökken az 
altalaj vízvezető rétegében a hidraulikus nyomás a felszakadás alatt, (2) a vízoldalon a kötött 
fedőréteg ellenállását a biztonság javára elhanyagoljuk. Ekkor a vízvezető rétegben a talpszélesség 
és a gát két oldala közötti vízszint különbség hányadosaként értelmezhetünk egy átlagos gradienst. 
Ez nagyobb, mint a igazi várható érték, az elhanyagolás miatt, azonban még így is csaknem 
mindenhol i < 0,2 értékű volt a történelmi buzgároknál. 



 

 

2. kép Mintavétel a buzgárból  



2. TÉZISEK  
 
A buzgárképződés, a hidraulikus talajtörés az árvízvédelmi gátak tönkremenetelének 
műszakilag talán a legérdekesebb és a suvadással együtt a “leglátványosabb” 
módja. A folyók vízszintjének emelkedése, és az ezt követő gátmagasítások 
várhatóan egyre több buzgár megjelenését okozza.  
 
A buzgárképződés folyamata, a talajtörést kiváltó belső és külső tényezők napjainkban 
még mindig nem elég ismertek. Továbbra sem tudjuk paraméterbe foglalni a 
buzgárképződés kritériumait, nem tudjuk egyértelműen előre meghatározni azt, hogy 
hol és milyen vízállásnál kell katasztrófára számítanunk, és a növekvő árvízi vízállások 
mellett a szivárgási úthossz növelésén kívül nincs más javaslatunk megelőzésre. 
Azonban az ismertetett vizsgálat sorozat is közelebb vitt a buzgár megértéséhez, a 
buzgáros talajtörés folyamatának megismeréséhez. Bár Magyarországon a hetvenes 
években a buzgárképződéssel kapcsolatos intenzív kutatások a nyolcvanas években 
teljesen abbamaradtak, nem így külföldön, a fejlett árvízvédelemmel rendelkező 
országokban. Az ezredforduló után több, mint 10 évvel célszerű volna a rendszerezett 
ismereteinket feleleveníteni, jobban megismerni a fejlett árvízvédelemmel rendelkező 
országokban összegyűlt tapasztalatot és a jelenlegi ismeret és tudásszintet 
felhasználva a buzgáros talajtörés jobb megismerésére fókuszálni. Ezt indokolja az élet 
is, a 2013. évi árvizeknél jó sok buzgár volt. 
 
Sem a hidraulikai, sem az anyagszerkezeti kritériuma egy buzgárnak nem kellően 
feltárt. Tudjuk bizonyos paraméterekről, hogy szerepük van a buzgár kialakulásában, 
azonban hatásukat számszerűsíteni még nem lehet. A kifejlődött buzgároknál az 
átlagos hidraulikus gradiens értéke rendszerint a megengedett érték ötödét sem éri 
el, mégis kialakul talajtörés (Nagy és tsai. 1994).  
 
A vizsgálatok alapján meg tudjuk fogalmazni, hogy milyen szemeloszlás frakciók 
mosódnak ki és tudjuk jellemezni azt is amilyen frakciók kimosódása nem várható. 
Szemeloszlási görbék alapján le tudjuk határolni a kimosódásra veszélyes 
tartományokat.  
 
A bemutatásra kerülő tézisek a tudományos megismerés széles körét alkalmazzák, 
az eredmények részben történelmi adatok gyűjtésen, terepi munkán és mintavételen, 
laboratóriumi vizsgálaton és elméleti számításokon alapulnak. A következtetések 
nem csak a hazai, de a nemzetközi irodalomban is újak.   
 
 

2.1. Buzgárok felmérése  
 
Összeállítottam a buzgárokból kialakult gátszakadásokról és a jelentősebb buzgárok 
előfordulásáról rendelkezésre álló információkat térben (3. ábra) és időben a Kárpát-
medencében. A történelmi adatok alapján relatív gyakorisági adatokat határoztam 
meg.  
 



 

 
3. ábra Buzgáros 
gátszakadások és 
jelentősebb elfogott 
buzgárok helye a 
Kárpát-medencében 

 

 
 
1. TÉZIS  
1.1. Összegyűjtöttem a talajtörés okozta gátszakadásokat a Kárpát-
medencében és megállapítottam, hogy 2858 összes gátszakadásából 36 
gátszakadásnál (1,3 %), szerepelt hidraulikus talajtörés, belső erózió a 
tönkremenetel mechanizmusaként, míg az ismert mechanizmusok között ez 4,5 
%-ot jelent.  
1.2. A történelmi adatok feldolgozása alapján megállapítottam, hogy amióta 
gátszakadások vannak, átlagosan 7-8 évente volt olyan árvíz a Kárpát-
medencében, amikor gátszakadás alakult ki belső erózió miatt, legalább 
minden 12. - 13. gátszakadás buzgár miatt következett be. Egy-egy ilyen 
gátszakadásnál az elöntött terület átlagosan 12000-16000 ha között változott. 
 
Megjelent a következő közleményekben: [1, 3, 4, 5, 7] 

 
 

2.2. Geológiai eredet  
 
Vizsgáltam a buzgár következtében kialakult gátszakadásoknál és a nagyobb méretű 
elfogott buzgároknál azt, hogy a buzgár megjelenése milyen geológiai eredetre 
vezethető vissza.  
 
2. TÉZIS 
Megállapítottam, hogy a buzgárok kialakulása a talajok kialakulása 
szempontjából három kategóriába sorolható: 

 alluviális hordalékkúpokon, 

 holtágkeresztezésekben, 

 egyéb ismert (nagyrészt antropogén) helyeken  
kialakult buzgárok.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [1, 3, 4, 5, 7] 

 
 

2.3. A geológiai eredet megoszlása  



 
A hidraulikus talajtöréssel tönkrement Kárpát-medencei történelmi gátszakadások 
leírása és helyszíne alapján csoportosítottam azokat a geológiai eredet szerint, és 
meghatároztam azok megoszlását.  
 
Összegyűjtöttem és feldolgoztam a hidraulikus talajtöréssel tönkrement Kárpát-
medencei gátszakadások és a jelentősebb buzgárok geológiai eredet szerinti 
megoszlását, melyet a 9. táblázat mutat be. 
 

9. táblázat Buzgárok osztályozása eredetük alapján 
 Gátszakadáshoz vezető 

buzgárok 1873-tól 
Gátszakadáshoz nem vezető 
jelentősebb buzgárok 1965-től 

Hordalékkúpon 14 9 

Holtágkeresztezésben 15 9 

Egyéb ismert helyen 2 9 

Nem ismert 5 1 

Összesen 36 28 

 
 
3. TÉZIS 
Megállapítottam, hogy az ismert buzgár okozta gátszakadások és dokumentált 
jelentősebb buzgárok esetében a hordalékkúp, a holtágkeresztezés és az 
egyéb ismert eredet hasonló arányban szerepel.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [3, 7] 

 
 
 

2.4. Buzgárból kimosott talajok szemeloszlási határgörbéi 
 
Összevontan ábrázoltam az összehasonlításához a buzgárokból kimosott talajok 
szemeloszlási görbéjét (4. ábra). Egy-egy kisebb területre az 5. ábrán bemutatottnál 
szűkebb határgörbék is adhatók, így például a Nagy-Duna jobb parti és Mosoni-Duna 
szakaszra mindkét partján a buzgárból vett mintákra.  
 

  
4. ábra A buzgárból kimosott talajok 
szemeloszlási határgörbéi az összes 

Magyarországi vizsgálat alapján 

5. ábra A buzgárból kimosott talajok burkoló 
görbéi kisebb területen (Nagy-Duna jobb part és 

Mosoni-Duna 2013. évi mintáin) 

 
 
4. TÉZIS 
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4.1. Megállapítottam, hogy a buzgárból kimosott talajok folyamatos 
szemeloszlásúak, jól definiálhatók és a szemcsék mérete a szemeloszlás szűk 
tartományát öleli fel.  
4.2. Megállapítottam, hogy s buzgárból kimosott talajok szemeloszlási görbéi a 
szemeloszlás teljes tartományát figyelembe véve szűk tartományon belül 
helyezkednek el.  
4.3. Szemeloszlási határgörbéket és jellemző szemcse-tartományokat 
határoztam meg a szemeloszlási görbék alapján. 
4.4. A szemcsetartományok vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 80 
súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő (d80) által lefedett tartomány 
szélessége a legszűkebb, ezért d80 alkalmazása előnyös szemcsekritériumok 
felhasználásához. 
 
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7, 8] 

 
 
Megjegyzés: Ezek a szemcsetartományok segítenek a buzgárosodásra hajlamos talajok 
térképezésénél. Ezeket kell keresnünk a helyszíni feltárásoknál a gát mentett oldalán a felszín 
közelében.  

 
 

2.5. Buzgárból kimosott talajok megnevezése 
 
Árvizenként tizenöt éven keresztül gyűjtöttem, majd több ütemben vizsgáltam a 
buzgárból kimosott talajok szemeloszlását. Összesen 66 db buzgár szemeloszlási 
görbéje alapján vonok le következtetést, mely 18 db Tisza-völgyi és 48 db Duna-
völgyi buzgárra vonatkozik. Meg kell jegyezni, nem volt azonosítható, több olyan a 
nemzetközi irodalomban is visszatérően említett kötött talajt, melyek IP < 7 
plaszticitással jellemezhetők. Sőt a vizsgálatok még durva iszapokat sem mutattak ki! 
A legfinomabb szemcséjű talaj homokos durva iszap volt (10. táblázat).  
 

10. táblázat A buzgárból kimosott talajok megnevezése az EUROCODE alapján 

Talaj megnevezése 
Előfordulás Összesen 

db. % % 

Homokos durva iszap 2 3 3 

Iszapos homok 24 36 36 

Homok 

finom és közepes 13 21 

61 finom 10 15 

közepes 17 25 

 
5. TÉZIS 
Megállapítottam, hogy a buzgárból kimosott talajok az EUROCODE 
nomenklatúrája alapján iszapos homok (36 %) és homok (61 %), ez utóbbin 
belül legnagyobb részarányban közepes homok (25 %) megnevezésűek. A 
legfinomabb talaj megnevezése homokos durva iszap volt.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7] 

 
 
 
 

2.6. Az egyenlőtlenségi mutató (CU) megoszlása 
 



Az előzetes várakozások, hogy a buzgárból kimosott talajok egyenlőtlenségi mutatója 
CU < 5. A vizsgálatok csak részben támasztották alá az ’a priori’ elképzeléseket. 
Kétségtelen, hogy a közel egyszemcsés homok talajok laza szerkezetűek, kohézió 
mentesek és könnyen elmozdíthatóak a helyükről, azonban azt sem szabad 
elfelejteni, hogy ha egy helyen ettől kicsit eltérő talaj van, az is elmosható. Az 
egyenlőtlenségi mutató eloszlását a 6. ábra mutatja.  
 

 

 
6. ábra Buzgárból kimosott 
talajok egyenlőtlenségi 
mutatójának megoszlása 

 

 
 
6. TÉZIS 
Az egyenlőtlenségi mutató (CU) megoszlását vizsgálva megállapítottam, hogy 
az értéke több helyen is a nemzetközi gyakorlattól és várakozásoktól eltérően 
viszonylag magasabb volt annak ellenére, hogy a minták több mint 2/3-nál 
teljesült a CU < 5 feltételezés, ugyanakkor minden esetben CU < 18,7. 
 
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7, 8] 

 
 

2.7. A d10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő és az CU 
egyenlőtlenségi mutató kapcsolata 
 

 

 
7. ábra A 10 
súlyszázalékhoz tartozó 
szemcseátmérő (d10) és a CU 
egyenlőtlenségi mutató 
kapcsolata. 
 

 
7. TÉZIS 
A 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő (d10) és a CU egyenlőtlenségi 
mutató kapcsolatát vizsgálva megállapítottam, hogy a kapcsolatuk szoros, 
csökkenő d10 növekvő egyenlőtlenségi mutatóval párosul.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7, 8] 

 
 

2.8. Kimosott talajok iszaptartalma   
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A növekvő iszaptartalom, de különösen a növekvő agyag tartalom jelentősen 
befolyásolja a finomszemcsés talajok viselkedését. Feldolgoztam a buzgárból 
kimosott talajok iszap tartalmának megoszlását (11. táblázat).  
 

11. táblázat A buzgárból kimosott talajok iszap tartalmának megoszlása 

 

Iszap tartalom (%) Minták száma (db) 

0 - 5  25 
36 

5 - 10 11 

10 - 15 6 
13 

15 - 20 7 

20 - 30 9 9 

30 - 40 6 6 

40 + 2 2 

8. ábra A buzgárból kimosott talajok iszap tartalmának megoszlása 

 
 
8. TÉZIS  
A buzgárból kimosott talajok iszap tartalmának vizsgálata alapján 
megállapítottam, hogy  

 a minták több, mint felénél az iszap tartalom kevesebb volt, mint 10 %, tehát 
a buzgárokból alapvetően iszap mentes vagy alacsony iszap tartalmú 
talajminták mosódtak ki. 

 az iszaptartalom növekedésével csökken a talajminták részaránya.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [5, 7, 8] 

 
 

2.9. Javasolt szemcsekritérium a buzgárból kimosott talajokra  
 
A buzgárból kimosott talajok megmutatják, hogy mely talajok veszélyességével kell 
elsősorban foglalkozni. Erre két kritérium rendszert is kidolgoztam, egy írásosat és 
egy grafikusat (9. ábra). 
 

 

 
9. ábra Buzgárképződés 
szempontjából veszélyes és 
nagyon veszélyes talajok 
meghatározása grafikusan 

 

 
 
9. TÉZIS  
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A szemcsés talajok különböző jellemzőinek elemzése alapján gyors, könnyen 
használható feltételrendszert állítottam fel a 80 súlyszázalékhoz tartozó 
szemcseátmérő (d80) és az egyenlőtlenségi mutató (CU) alkalmazásával a 
buzgárból kimosott talaj veszélyességének értékelésére a szemeloszlás 
alapján. Javaslom a 
 

d80 = 0,1 – 0,6 mm 
CU < 12 

 
kettős kritérium figyelembe vételét a talajok veszélyességének megítélésére.  
A grafikus kritériumoknál veszélyes és nagyon veszélyes kategóriákat 
különböztettem meg.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [7, 8] 
 

 
 

2.10. Szemeloszlásból levonható egyéb megállapítások  
 
A buzgárból kimosott talajok szemeloszlásának meghatározásakor vizsgáltam a 
következő speciális kérdéseket:  

 Mennyiben fontos a mintavétel helye a buzgár homokkúpjánál? A homokkúp két 
oldalán mennyiben eltérő a szemeloszlás?  

 Egy buzgár csoportnál milyen különbség van a szomszéd buzgárokból kimosott 
szemcsék eloszlásában? 

 Van-e egy folyó mellett a folyó hossz-szelvénye menti eltérés a szemcsék 
eloszlásában? 

 Folyóvölgyek összehasonlításában milyen jellegzetességek adhatók meg a 
buzgárból kimosott talajok szemeloszlásának meghatározásakor?  

 

 
 

10. ábra Buzgár kürtőjének külső és belső oldalán 
lerakott szemcsék szemeloszlásának eltérése a 

Tiszakürti minták alapján 

11. ábra Közeli buzgárból kimosott talaj 
szemeloszlása Nagy-Duna jp. 11+900 

 

 
10. TÉZIS  
10.1. Vizsgálatokkal igazoltam azt a feltevést, hogy a buzgár homokkúpjának 
külső oldaláról vett szemcsék finomabb szemeloszlásúak, mint a belső oldalról 
vettek.  
10.2. Megállapítottam, hogy egy buzgár csoportból vett minták közel ugyanazt 
a szemeloszlási görbét mutatták.  
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10.3. Folyóvölgy hossz-szelvénye menti vizsgálattal kapcsolatban 
megállapítottam, hogy a kisszámú adat nem teszi lehetővé pontos eredmény 
meghatározását, hipotézis szintjén marad, hogy a folyóvölgyben lefelé haladva 
a szemcsék általános finomodásával a buzgárból kimosott talaj 
szemcseátmérője is finomodik.  
10.4. A magyarországi két nagy folyóvölgynél a buzgárból kimosott talajról a 
szemeloszlási görbék átlagosítása alapján megállapítottam, hogy a tiszaiak 
finomabb szemcséjűek voltak (12. táblázat).  
 
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7, 8] 

 
12. táblázat Néhány jellemző talajszemcse átmérő, az egyenlőtlenségi mutató és az  

átlagos iszaptartalom alapján a buzgárokból kimosott talaj folyóvölgyenkénti összehasonlítása.  

 
Duna-völgy 
(49 minta) 

Tisza-völgy 
(17 minta) 

d10 (mm) 0,079 0,066 

d60 (mm) 0,261 0,196 

d80 (mm) 0,324 0,254 

CU (-) 4,74 4,02 

I (%) 13 18 

 
 

2.11. Szemeloszlási analógia a liquefaction szemeloszlásával  
 
Mind a földrengés hatására kialakult megfolyósodásnál mind buzgárnál várhatóan 
ugyanazon finomszemcsés talajok a legveszélyeztetettebb, melyeknek még nincs 
kohéziója (12. ábra). A priori elképzelés szerint a két határgörbének közel kell lennie 
egymáshoz. A meghatározott szemeloszlási görbéket, illetve az azokból képzett 
határgörbéket összehasonlítottam a talajok megfolyósodására (liquefaction) 
meghatározott legvélyeztetettebb talajok határgörbéivel.  
 

 

 
12. ábra A földrengés okozta 
megfolyósodás (1. és 2. zóna) 
határgörbéi és a buzgárból 
kimosódott talajra megállapított 
határgörbék elhelyezkedése 

 

 
11. TÉZIS  
Megállapítottam, hogy bár súlypontilag hasonló elhelyezkedésű 
szemeloszlásokról van szó, a finom szemcsés talajok földrengési 
megfolyósodásának határgörbéi lényegesen szélesebb tartományt fednek le, 
mint a buzgárból kimosott talajok határgörbéi.  
Megjelent a következő közleményekben: [2, 5, 7, 8] 

 

2.12. Történelmi buzgárok megjelenése 
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A gátszakadáshoz vezető buzgárok és az elfogott buzgárok idősorán keresztül 
vizsgáltam a buzgárok kialakulásának a helyét a Magyarországi árvízvédelmi 
gátaknál (13. táblázat). Az eredmények ellent mondanak a nemzetközi 
statisztikáknak (ld. az 1. fejezetet), melyek nagyrészt nagy gátakra vonatkoznak.  
 

13. táblázat Buzgárok osztályozása helyük szerint a gátban 

 
Gátszakadáshoz vezető 

buzgárok 1873-tól 
Gátszakadáshoz nem vezető 
jelentősebb buzgárok 1965-től 

Altalajban 33 91 % 19 71 % 

Töltésből az altalajba 0 0 % 3 11 % 

Műtárgy mellett 2 6% 0 0 % 

Nem ismert 1 3 % 2 7 % 

Szivárgóban 0 0 % 3 11 % 

Összesen 36 100 % 27 100 % 

 
 
12. TÉZIS 
Az adatgyűjtés és statisztikai feldolgozás alapján megállapítottam, hogy a 
Magyarországi árvízvédelmi gátaknál döntő többséggel az altalajban lévő 
buzgárok alakultak ki (13. táblázat). Olyan hazai buzgárról nincs információ, 
ahol csak a töltésben, vagy az altalajba történő beszivárgás után a töltésbe 
felfurakodva alakult volna ki belső erózió. 
 
Megjelent a következő közleményekben: [5, 7] 

 
 

2.13. Korábbi buzgárfeltárások entrópiája  
 
A különféle szemcsemigrációs jelenségek megítélésével kapcsolatban, teljes 
mértékben elfogadott az a felismerés, hogy a szemeloszlási görbe hordozza a 
jelenségkör „geometriai” jellemzéséhez szükséges információt. A szemeloszlási 
entrópia ellenőrző vizsgálatára 104 db minta 120 db olyan szemeloszlási görbe 
entrópiáját vizsgáltam (13. ábra), melyek nagyrészt buzgárok mellett készült 
talajvizsgálatokból kerültek ki.  
 

 

 
13. ábra A buzgárból kimosott 
talajok entrópiája az 1995. évi 
kutatási jelentés alapján  

 

13. TÉZIS 
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Megállapítottam, hogy korábbi buzgárok feltárásánál azonosított szemeloszlási 
görbék között mindenhol voltak olyanok, melyek az entrópia diagramban a 
„buzgár” tartományba estek.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [6, 9, 10] 

 
 

2.14. Buzgárból kimosott talaj entrópiája  
 
A korábbi vizsgálatok folytatásaként 12 különböző helyről származó, 20 db buzgárból 
kimosott talaj entrópiáját vizsgáltam meg (14. ábra).  
 

 

 
14. ábra A buzgárból 
kimosott talajok entrópiája. A 
szemeloszlási görbék 
eredményei 85 %-ban 
alátámasztják az elméleti 
feltevéseket, amennyiben 
hallgatólagosan elfogadjuk, 
hogy réteg mosódik ki.  
 
 

 
14. TÉZIS 
A buzgárból kimosott talaj entrópia vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az 
entrópia diagramban néhány kivételtől eltekintve mindegyik a buzgár 
tartományba esett.  
 
Megjelent a következő közleményekben: [6, 9] 

 

 
 

3. kép A buzgár (egyik lehetséges, de mindenképpen pozitív) vége, árvíz után az ellennyomó 
medence „szétbombázása”. Az UV védettzsákok ürítés, mosás és szárítás után visszakerülnek az 

árvízvédelmi raktárakba.  
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3. JAVASLAT TOVÁBBI VIZSGÁLATOKRA 
 
A buzgárképződés folyamata, a talajtörést kiváltó belső és külső tényezők még 
napjainkban sem elég ismertek. Továbbra sem tudjuk paraméterbe foglalni a 
buzgárképződés kritériumait, nem tudjuk egyértelműen előre meghatározni azt, hogy 
hol és milyen vízállásnál kell katasztrófára számítanunk, és a növekvő árvízi vízállások 
mellett a hagyományos megoldásokon (szivárgási úthossz növelésén, szabályozott 
vízkivezetésen és vízzárófal alkalmazásán) kívül nincs más javaslatunk megelőzésre. 
Azonban jelen vizsgálatok eredményei is közelebb visznek a buzgár szemeloszlási 
kritériumának megértéséhez, a buzgáros talajtörés folyamatának megismeréséhez.  
 
Korábban a buzgár elleni védekezés kapott nagyobb hangsúlyt, felhívva a figyelmet 
néhány, az árvízvédekezés szempontjából fontos kérdésre, a jelenség egyes 
részleteinek figyelembe vételére. A kialakult buzgároknál a hidraulikus gradiens 
értéke rendszerint a megengedett érték ötödét sem éri el, mégis kialakul talajtörés. 
Ugyanígy kevés figyelmet kapott a buzgárból kimosott anyag vizsgálata.  
 
A jelenség pontos felismerése és a megfelelő védekezési mód megválasztása úgy 
tűnik Magyarországon többé-kevésbé megoldott, bár a fiókbuzgárok kialakulása azt 
mutatja, hogy a semleges feszültség levezetésének problémája a gyakorlatba nem 
igazán ment át. Mindamellett, hogy bátran, nagy biztonsággal árvízvédekezünk 
buzgár ellen, nem árt, ha látjuk elméleti tudásunk korlátait:  

 Kevés helyről rendelkezünk ismerettel a buzgárt kiváltó geológiai körülményekről, 
ugyanakkor sokkal több ismeretünk van, mint tíz évvel ezelőtt. Bár az előző 150 
évben ezernél is többre becsülhető a közepes és nagy buzgárok száma a 
történelmi buzgároknál bővíteni kell a felhasználható adatok számát a buzgár 
kritériumokkal kapcsolatban. 

 További adatokat kell gyűjteni a rétegzettséggel kapcsolatban (egy-, két- vagy 
háromrétegű altalaj) a buzgároknál. A megtörtént gátszakadásonál nagyrészt a víz 
elmosta a szakmailag „érdekes” rétegeket, így adatgyűjtésre csaknem 
alkalmatlanok.  

 A talajrétegzettség megismerését hogyan segíti elő olyan roncsolásmentes 
vizsgálatok végzése, melyekkel a buzgárveszélyes helyek térképezhetőek? 

 Vizsgálni kell, hogy a buzgárok helyén a rétegekhez milyen gradiensek tartoztak? 
Bővíteni kell az ismereteket arról, milyen valódi gradiensek hatnak, és milyen 
valós határgradiensek vehetők fel az egyes talajok esetén?  

 A kimosódott talajok szemeloszlása milyen módon használható fel a 
buzgárveszélyes helyek térképezésénél? 

 Bár a nemzetközi és a hazai műszaki publikációk ábrái (ICOLD 2012, Szepessy 
1983, Sellmeijer és tsai. 2012, Tápay és Szalai 1954, Polgár és tsai. 1974, stb.) is 
egyértelműen mindenhol réteg kimosódást ábrázolnak a hátrarágódó eróziónál, 
egyértelműen meg kell határozni, hogy valóban réteg mosódik ki, vagy szuffózió 
játszódik le különösen a buzgár kezdeti időszakában! 

 A fedőréteg milyen diszlokációja ad lehetőséget a buzgár kialakulására?  

 Általánosíthatóak-e és ha igen milyen adatokkal a buzgárnál lévő talajok 
állapotjellemzői?  

 Vizsgálni kell, hogy a buzgár kezdeti kitörésekor illetve a gátszakadás 
bekövetkeztekor pontosan milyen folyamatok játszódnak le! A buzgár kitörésekor 
a feszültség csökkenésével relatív húzás jön létre, ami egy ideig táplálja az 



eróziós folyamatot.  

 A szemeloszlás vizsgálata esetében sokszor csekély gondot fordítunk magára a 
mintavételre. Fel kell hívni a figyelmet a szemeloszlási eredmények 
megbízhatóságára. Mivel az entrópia vizsgálat eredményessége alapvetően a 
szemeloszlási adatok megbízhatóságától függ, célszerű lenne a szemeloszlási 
görbe megbízhatóságát jobban megismerni a mintavétel és a szitálási-hidrometrálási 
technika szempontjából.  

 A szemeloszlási entrópia egyelőre csak a buzgárképződés geometriai 
lehetőségének a meghatározására alkalmas. Laboratóriumi vizsgálatok 
eredményeire alapozva a jelenségkör hidraulikai feltételét is meg kellene ítélni, 
lehetővé téve a buzgárosodás közös alapon nyugvó tárgyalását. 

 

 
 

4. kép Villanyoszlopnál kialakult buzgár 2013-banTahiban. Ugyanitt volt 2006-ban is buzgár, amikor 
elmaradt a biztonság helyreállítása. Ne lepődjünk meg, ha kidől a villanyoszlop, mert alul elfogyott a 

talaj mellette.  

 
A vizsgálatok egy részével célszerű lenne egy nagyobb árvizet megvárni, bár nem 
kizárt, hogy ezt csak laboratóriumban lehetne vizsgálni az árvíz és a buzgár 
kialakulásának esetlegessége miatt. Elég sok kérdésre választ tudnánk adni, ha egy 
megfelelően nagy árvíz után a buzgárok feltárása és értékelése tudományos alapokon 
történne meg. Kétségtelen tény, a fentiek figyelembevételével leghatékonyabban 
akkor tudunk foglalkozni a buzgárral, ha kihasználjuk az árvíz utáni lehetőségeket, 
helyreállításokat megelőző feltárásokat. Ez maga az élet nyújtotta lehetőség, nem 
célszerű modell gátak – mint nagyminta kísérletek - tönkremenetelét tucatszám 
kierőszakolni, bár a tönkremenetel csak ilyen helyen vihető végig jelentős károk 
nélkül.  
 
Bár világosan láthatóak azok a kitörési lehetőségek, melyek a buzgárok 
megismerése, a veszélyes helyek felmérése, és ezáltal a tervezhetőség 
szempontjából fontosak lehetnek, ennek ellenére a habilitáció még arra is alkalmas, 
hogy a döntéshozói figyelmet erre a területre irányítsa.  



 
A fentiek alapján kérdés, hogy milyen méretezési eljárások határozhatók meg, 
hogyan tudjuk értelmezni a buzgár elleni biztonságot, az altalaj hidraulikus talajtörés 
három egymástól is függő feltétele (a szemeloszlási, a rétegzettségi és a gradiens 
kritériumok) hogyan kapcsolható egymáshoz?  
Azonban még ezen is túl kell lépni. Különböző helyszíni szondázásokra és 
laboratóriumi mérésekre volna szükség, hogy a buzgár környékén lévő talajokat 
helyszíni településükben állapotjellemzőkkel ellátva értékelhessük. Nem közömbös 
ugyanis a különböző rétegek hézagtérfogata, sűrűsége relatív tömörsége.  
 

 
 

5. kép Buzgárelfogás a Mosoni-Duna bal parton 2013-ban 

 
 
4. IRODALOM 
 
Alkema D. and Middelkoop H. (2005): The influence of floodplain compartmentalization on flood risk 

within the Rhine-Meuse Delta, Nat. Hazards, 36, pp. 125–145. 
Aureli F. and Mignosa P. (2004): Flooding scenarios due to levee breaking in the Po river, Water 

Management, 157, pp. 3–12. 
Baars S., Van Kempen I.M. (2009): The Causes and Mechanisms of Historical Dike Failures in the 

Netherlands, E-WAter, Official Publication of the European Water Association (EWA), ISSN1994-
8549.  

Bendahmane F., Marot D., Rosquoët F. and Alexis A. (2008): Experimental parametric study of 
suffusion and backward erosion, International Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 
Engineering, 134(1), pp. 57-67.  

Benedek J. (1932): Egy különös gátszakadás, Vízügyi Közlemények, 14. évf. pp. 254-255.  
Bligh W.G. (1912): The practical design of irrigation works, 2 edn. Constable, London, UK. 
Brandl H. (2010): GeosyntheticsApplicationsfortheMitigation of NaturalDisasters. Giroud Lecture. 9th 

International ConferenceonGeosynthetics (IGS), Guaruja/Sao Paulo – Brazil, Conf. Proceedings.  
Brandl H., Hofmann R. (2006): Erosionsstabilität und Standsicherheit von Schutzdämmengegen 

Wildbäche und Murengänge mit besonderer Berücksichtigung von Einbauten. 2. Symposium, 
Sicherung von Dämmen, Deichen und Stauanlagen, Universität Siegen, Konferenzband.  

Brauns J. (1985): Erosionsverhalten geschichteten Bodens bei horizontaler Durchströmung, 
Wasserwirtschaft, Vol. 75, pp. 448-453.  

Brown A.J. and Gosden J.D. (2004): Interim guide to quantitative risk assessment for UK reservoirs, 
Thomas Telford, London, ISBN: 0 7277 3267 6.  



Brown A.J. and Gosden, J.D. (2008): Defra research into internal erosion,15
th
 Conference British Dam 

Society, University of Warwick, Thomas Telford, London, pp. 39-50.  
Calle E.O.F. and Weijers J.B. (1995): Berechnugsvorschlag zum hydraulischen Grundbruch bei 

Flußdeichen in den Niederlanden, Wasserwirtschaft, 85, pp. 254–258. 
Chugaev, R. R. (1971): Seepage Through Dams, Advances in Hydroscience, V. T. Chow, ed., 

Academic Press, New York, Vol. 7, pp. 283-325. 
de Graauw A., van der Meulen T. and van der Does de Bye M. (1983): Design criteria for granular 

filters, Deflt Hydr.,287 (January).  
de Wit G.N., Sellmeijer J.B. and Penning A. (1981): Laboratory tests on piping. Proc. 10th Int. Conf. 

Soil Mechanics and Foundation Engineering, Stockholm, June 1981, Balkema, Rotterdam, pp. 517-
520. 

Den Adel H., Koender M.A. and Bakker K.J. (1994): The analysis of relaxed criteria for erosion-control 
filters, Can. Geotech. J.,Vol. 31(6), pp. 829-840.  

Engemoen W.O. (2011): Bureau of Reclamation experiences with internal erosion incidents, Proc. of 
Workshop on Internal Erosion in Embankment Dams and their Foundations, Brno, Czech Republic, 
April 2011, Institute of Water Structures, FCE, BUT, Brno, pp. 11-18.  

Engemoen W.O. and Redlinger C.G. (2009): Internal erosion incidents, Bureau of Reclamation Dams, 
Proc. USSD Annual Conference, Nashville Tennessee.  

Fell R. and Fry J.-J. (2007): Editors Internal Erosion of Dams and their Foundations,Taylor and 
Francis, London, ISBN: 978-0-415-43724-0.  

Fell R., Foster M., Davidson R., Cyganiewicz J., Sills G. and Vroman N. (2008): A Unified Method for 
Estimating Probabilities of Failure of Embankment Dams by Internal Erosion and Piping, UNICIV 
Report R 446, The School of Civil and Environmental Engineering, University of New South Wales, 
Sydney, Australia 2052. ISBN: 85841-413-9.  

Fell R., MacGregor P., Stapledon D. and Bell G. (2005):Geotechnical engineering of dams, Balkema, 
Leiden, ISBN 041536440x.  

Forster I.R. and MacDonald R.B. (1998): Post-Earthquake Response Procedures for Embankment 
Dams - Lessons from the Loma Prieta Earthquake, ANCOLD Bulletin No. 109, pp. 46-64.  

Foster M. and Fell R. (2000): Use of event trees to estimate the probability of failure of embankment 
dams by internal erosion and piping, In Proceedings of the 20

th
 ICOLD 49. Congress on Large 

Dams, Beijing, Vol. 1, Q76, R16, pp. 237-260, International Commission on Large Dams, Paris.  
Foster M., Fell R. and Spannagle M. (2000): The statistics of embankment dam failures and accidents, 

Canadian Geotechnical Journal, Vol.37, No.5, National Research Council Canada, Ottawa, 1000-
1024, ISSN: 0008-3674.  

Fukunari K. (2008): The Tone River Case and others, Safety of River Levee in Japan, Conference, 
PowerPoint presentation, Tokyo, Japan 2008 November. 

Glynn M.E. and Kusmaul J. (2004):Prediction of piping erosion along middle Mississippi River levees - 
an empirical model, US Army Corps of Engineers, Engineering Research Center, Geotechnical and 
Structural Laboratory, ERDC/GSL TR-04-12. 

Guidoux C., Faure Y.H., Beguin R. and Ho C.C. (2010): Contact erosion at the interface between 
granular filter and various base-soils with tangential flow, Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering, Vol. 136(5), pp. 655-775.  

Han K.Y., Lee J.T. and Park J.H.(1998): Flood inundation analysis resulting from levee-break, J. 
Hydraul. Res., 36, pp. 747–759. 

Hesselink A.W., Stelling G.S., Kwadijk J.C.J. and Middelkoop H.(2003): Inundation of a Dutch river 
polder, sensitivity analysis of a physically based inundation model using historic data, Water 
Resour. Res., 39, 1234, doi:10.1029/2002WR001334. 

Horlacher H.B., Bielagk U. and Heyer T. (2005): Analyse der Deichbrüche an der Elbe und Mulde 
während des Hochwassers 2002 im Bereich Sachsen, Research report 2005/09, Institut für 
Wasserbau und Technische Hydromechanik, Dresden University of Technology, Germany, p. 82.   

ICOLD (1974): Lessons from Dam Incidents, International Commission on Large Dams, Paris.   
ICOLD (1983): Deterioration of Dams and Reservoirs, International Commission on Large Dams, 

Paris.  
ICOLD (1995): Dam Failures Statistical Analysis, Bulletin 99, International Commission on Large 

Dams, Paris.  
ICOLD (2005): Risk Assessment in Dam Safety Management: a reconnaissance of Benefits, Methods 

and Current Applications, Bulletin 130, International Commission on Large Dams, Paris.   
ICOLD (2012 July): Internal erosion of existing dams, levees and dikes and their foundations, Bulletin 

tervezet, Volume 1: Internal Erosion Processes and Engineering Assessment.  
Istomina V.S. (1957):Filtration stability of soils (in Russia), Gostroizdat, Moscow.  



Koenders M.A. and Sellmeijer, J.B. (1992): Mathematical model for piping, Journal of Geotech. Eng., 
ASCE, Vol.118, No.6, pp. 943-946. 

Krol P. (1983): Analiza waniejszyn awarii walóv preciwpowodziowych w Polsce Gosp, Wodna, Vol. 43, 
pp. 135-139. 

Lane E.W. (1935): Security from under-seepage.Masonry dams on earth foundations, T. Am. Soc. Civ. 
Eng., 100, pp. 1235–1351. 

László F. szerk. (1971): A Tisza-völgyi árvíz 1970, OVH, Budapest.  
Li M. and Fannin R.J. (2008): Comparison of two criteria for internal stability of granular soil, Canadian 

Geotechnical Journal, Vol. 45, pp. 1303-1309. 
Marot D., Alexis A. and Bendahmane F. (2007): A specific triaxial device for the study of internal 

erosion in cohesive soils, In Internal erosion of dams and their foundations, Editors R. Fell and J.-J. 
Fry, Taylor Francis, pp. 159-166.  

Marot D., Le V.D., Garnier J., Thorel L. and Audrain, P. (2012): Study of scale effect in an internal 
erosion mechanism,European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol.16, No.1, pp.1–
19.  

Mattsson H., Hellström J.G.I. and Lundström T.S. (2008): On internal erosion in embankment dams, A 
literature survey of the phenomenon and the prospect to model it numerically, Research report 
Luleå University of Technology, Department of Civil, Mining and Environmental Engineering 
Division of Mining and Geotechnical Engineering, Luleå University of Technology Department of 
Applied Physics and Mechanical Engineering Division of Fluid Mechanics, 2008:14, ISSN: 1402-
1528, ISRN: LTU-FR -- 08/14 – SE. 

Middlebrooks T. A. (1953): Eath-Dam Practice in the United States, Transactions of the ASCE.  
Moffat R.M. and Fannin R.J. (2011): A hydromechanical relation governing the internal stability of 

cohesionless soil, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 48, pp. 413-424. 
Moffat R.M., Fannin R.J. and Garner S.J. (2011): Spatial and temporal progression of internal erosion 

in cohesionless soil, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 48, pp. 399-412. 
Nagase M., (1993): The Concept of Seepage Failure, and Causative Conditions, OYO Technical 

Report  No.15.  
Nagase M., Mamiya K. (1994): The Concept of Seepage Failure, and Causative Conditions, NATO 

ASI Series, Applied Science, Vol. 299.  pp. 109-128. ISBN 0-7923-3705-0.       
Nagase M., Nakajima H., Ijima Y. (1987): Seepage failure experiment using X-ray photos, OYO 

Technical Report, pp.: 21-41.  
Nagy L. (2000): Az árvízvédelmi gátak geotechnikai problémái. Vízügyi Közlemények, LXXXII. évf., 1. 

füzet, pp. 121-146,ISSN 0042-7616. 
Nagy L. (2001): 200 Years Dike Failures in Hungary. 36 DEFRA Congress, Keele, pp. 3.12-3.18, 2001 

July.  
Nagy L. (2002): 200 Years Dike Failures in the Carpathian Basin. Proceedings of the 2

nd
 International 

Symposium on Flood Defence (ISFD’2002), Beijing, 2002. 09. 10.-13., Balkema Publishers, pp. 
786-793, Science Press, Beijing, New York, ISBN 1-880132-54-1. 

Nagy L. (2006): Dike Breaches in the Carpathian Basin, Periodica Polytechnica, Vol. 50,  No. 2, pp. 
115-124, ISSN 0553-6626. 

Nagy L., Zabó T., Fehér Á., Hrehuss Gy. (1994): Engineering Geophysical Method for Risk Mapping of 
Flood Protection Sub-catchment Defended by Levees. 7

th
 Int. IAEG Congress, Lisboa, pp. 2215-

2222, ISBN 90 5410 506 2.  
Niemeyer M., van Linn A., and Köngeter J. (2005): Partitioning of vulnerable areas into compartments 

– a risk mitigation measure, in: Floods, from defence to management, edited by: Alphen V., van 
Beek E., and Taal M., 889–895, Taylor & Francis Group, London, UK. 

Norstedt U. and Nilsson Å. (1997): Internal erosion and ageing in some of the Swedish earth and 
rockfill dams, Proc. 19th Int. Congress on Large Dams, Florence, Q73, R20, 307-319. International 
Commission on Large Dams, Paris.  

Polgár és tsai. szerk. (1974): Árvízvédekezési kézikönyv, VÍZDOK, Budapest.   
Ravaska O. (1997): Piping susceptibility of glacial till, Proc. 19th Int. Congress on Large Dams, 

Florence, Q73, R30, 455-471, International Commission on Large Dams, Paris.  
Sail Y., Marot D., Sibille L. and Alexis A. (2011): Suffusion tests on cohesionless granular matter, 

European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol. 15, N°5.  
Sametz L, (1981): Beitrag zur Frage der Flutwellenbildung bei progressiven Dammbrüchen infolge von 

Überströmung - Dissertation an der Technischen Universität Graz.   
Schaefer J.A., Redlinger C.G. and O’Leary T.M. (2011): Recent U.S. Army Corps of Engineers Dam 

Case Histories of Internal Erosion, In Internal Erosion in Embankment Dams and their Foundations, 



Fry J.-J., Riha J. and T. Julinek, editors, Proceedings of the Institute of Water Structures, FCE, 
BUT, Brno.  

Schmertmann J.H. (2000): The non-filter factor of safety against piping through sands, ASCE 
Geotechnical Special Publication, No. 111, Judgment and innovation, Edited by F. Silva and E. 
Kavazanjian, ASCE, Reston.  

Sellmeijer J.B. (1988): On the mechanism of piping under impervious structures, Doctorate 
dissertation, Technische Universiteit Delft.  

Sellmeijer J.B. and Koenders M.A. (1991): A mathematical model for piping, Applied Mathematical 
Modelling, Vol.115, pp. 646-661, Butterworth-Heinemann.  

Sellmeijer J.B., Lopez De La Cruz J., Van Beek V.M. and Knoeff J.G. (2012): Fine tuning of the 
backward erosion piping model through small scale, medium scale and IJKdijk experiments, 
Accepted for publication in European Journal of Environmental and Civil Engineering. 

Sherard J.L. (1979): Sinkholes in dams of coarse, broadly graded soils,13
th
 Int. Congress on Large 

Dams, New Delhi, Q49, R2, pp. 25-35, International Commission on Large Dams, Paris.  
Sherard J.L., Woodward R.J., Gizienski S.F., and Clevenger W.A. (1963): Earth and Earth-Rock 

Dams, Engineering Problems of Design and Construction, John Wiley and Sons, Inc., NY. 
Sills G.L. and Vroman N. (2007): A review of Corps of Engineers levee seepage practices in the 

United States, In Internal Erosion of Dams and their Foundations, Editors R. Fell and J.-J. Fry, 
Taylor Francis, 209-218. 

Silvis F. (1991): Verificatie piping model; Proeven in de Deltagoot, Evaluatierapport, Rapport 
Grondmechanica Delft, CO 317710/7. 

Skempton A.W. and Brogan J.M. (1994): Experiments on piping in sandy gravels,Geotechnique 44, 
No.3, pp. 449-460. 

Skoglund M. and Solvik Ø. (1995): External and internal erosion in rockfill dams, International Journal 
on Hydropower and Dams, 2(3), pp. 44-47. 

Smoltczyk U. ed. (2002): Geotechnical Engineering Handbook. 
Srbulov M. (1988): Estimation of soil internal erosion potential, Computers and Geotechnics, 6, pp. 

265-276. 
Sun B.C.B. (1989): Internal stability of clayey to silty sands, PhD Thesis, Department of Civil 

Engineering, University of Michigan. 
Szepessy J. (1983): Erosion and liquefaction of sedimental and cohesive soils in flood protecting 

dikes, The degree of the danger and its reduction, Hidrológiai Közlöny 1983/1, pp. 11-20.  
Tápay L., Szalai M. (1954): Árvízvédelmi kézikönyv, Budapest.  
Technical Advisory Committee (1999): Technical Report on Sand Boils (Piping), Technical Advisory 

Committee on Flood Defences, The Netherlands, Road and Hydraulic Engineering Institute, Delft. 
Terzaghi K. (1943): Theoretical Soil Mechanics, John Wiley and Sons, New York ISBN 0-471-85305-4.  
Terzaghi K. and Peck R.B. (1948):Soil Mechanics in Engineering Practice, First edition, Wiley 

International, New York. 
Townsend F.C., Bloomquist D., Shiau J-M., Martinez R. and Rubin H. (1988):Evaluation of Filter 

Criteria and Thickness for Migrating Piping in Sands, Department of Civil Engineering, University of 
Florida, Report for U.S. Bureau of Reclamation. 

UNEP-ICOLD (2001): Tailings Dams - Risk of Dangerous Occurrences, Lessons learnt from practical 
experiences, Bulletin 121, Published by United Nations Environmental Programme (UNEP) 
Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) and International Commission on Large 
Dams (ICOLD), Paris, p. 144.  

United States Bureau of Reclamation (USBR) (1997): “Estimating Risk of Internal Erosion and Material 
Transport Failure Modes for Embankment Dams,” Risk Analysis Methodology, Appendix E, Version 
2.4, Technical Service Center, Bureau of Reclamation, Denver, Colorado, October 1995, (Revised 
March 28, 1997). 

USACE (1956):Investigation of under-seepage and its control, Lower Mississippi River levees, USACE 
Waterways Experimental Station, Vicksburg, Technical Memorandum No 3-424. 

USACE (2000): Engineering Manual EM 1110-2-1913, Design and construction of levees, US Army 
Corps Engineers.  

USACE (2005): Engineering Technical Letter ETL 1110-2-569, Engineering Design - Design guidance 
for levee under-seepage, US Army Corps of Engineers. 

Van Beek V.M., Knoeff J.G. and Sellmeijer J. B (2012): Observations on the process of piping by 
under-seepage in cohesionless soils in small, medium and full scale experiments, Accepted for 
publication in European Journal of Environmental and Civil Engineering. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0471853054


Van Beek V.M., Knoeff J.G., J. Rietdijk J., Sellmeijer J.B. and Lopez De La Cruz J. (2010): Influence of 
sand and scale on the piping process - experiments and multivariate analysis, Physical Modelling 
in Geotechnics, Zürich, Taylor and Francis Group.  

Vízügyi Igazgatóságok: Árvízvédelmi nyilvántartási tervek.  
Von Thun J.L. (1996): Understanding seepage and piping failures – the No. 1 dam safety problem in 

the west, In Proceedings of the Association of Dam Safety Officials (ASDSO) Western Regional 
Conference, Lake Tahoe, Nevada, pp. 3-21. 

Vorogushyn S., Merz B., and Apel H. (2005): Development of dike fragility curves for piping and micro-
instability breach mechanisms, Deutsches Geo Forschungs Zentrum GFZ, Section 5.4 – 
Hydrology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany.  

Wan C.F. and Fell R. (2004): Experimental investigation of internal instability of soils in embankment 
dams and their foundations, UNICIV Report No. 429, School of Civil and Environmental 
Engineering, The University of New South Wales, Sydney, ISBN 85841 396 5.  

Wan C.F. and Fell R. (2004): Laboratory tests on the rate of piping erosion of soils in embankment 
dams, Geotechnical Testing Journal, Vol. 27, No.3, pp. 295-303. 

Wan C.F. and Fell R. (2007): Investigation of internal erosion by the process of suffusion in 
embankment dams and their foundations, In Internal Erosion of Dams and their Foundations, 
Editors R. Fell and J.-J. Fry, Taylor and Francis, London, pp. 219-234.  

Wan C.F. and Fell R. (2008): Assessing the Potential of Internal erosion and Suffusion in Embankment 
Dams and Their Foundations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 
Vol. 134, No. 3, pp. 410-407. 

Weijers J. B. A. and Sellmeijer J. B. (1993): A new model to deal with the piping mechanism, Filters in 
Geotechnical and Hydraulic Engineering, Brauns, Herbaum and Schuler (editors), Balkema, 
Rotterdam, pp. 349–355. 

Wolff T.F. (2002): Performance of levee under-seepage controls: A critical review, US Army Corps of 
Engineers, Engineering Research Center, Geotechnical and Structural Laboratory, ERDC/GSL TR-
02-19. 

Wörman A. and Olafsdottir R. (1992): Erosion in a granular medium interface, Journal of Hydraulic 
Resresearch, 30(5), pp. 639-655. 

 

  
 

6. kép A Margitta-szigeti buzgár (az un. uszoda) 1965-ben 

 


